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  یبھرام رحمان: رستندهف

  ٢٠١۵ ی فبرور١٩

  یکوبان

  *نيو ھنر مقاومت نوات يادب

  یبه کوشش عباس سماکار و بھرام رحمان

   نشر ارزانۀمؤسس

  

 در یاريسندگان و شاعراِن بسي نویھاخوردن اشک و اندوه و خوِن دلۀديچک.  استی ھمگانیآوردن کتاب رهيا

ِت يبه حکاين کتيدر ا. به استيست، کتيکتاب ن. تکاران استي در برابِر جنای مقاومت زنان و مرداِن کوبانیھاشب

شان عطر خوش د؛ و از ھرکداميئھا را بو گلتوان آنیم.  نوشته شده استیصد گِل سرخ و صد گِل نصرانيس

 یدن به آزادي رسیندگان برايآ. ستن را استشمام کردي زین معنايچن  نسبت به جاِن جھان و جھاِن احساس و ھمیئآشنا

م يم است، که ورق بلند و ضخين مفاھيش ايدايروداِر پيچون در گ. رندم بگذين مفاھيد از کانال اي بایو دموکراس

. گر جدا شده، و برگشته استي در تماِم سطوِح آن، از اوراق دیتفاوتیھا سکوت و بِخ، با وجوِد گردوغباِر دھهيتار

 و ی و قومیِت انسانيّ  نسبت به موقعیبه، با معرفت و آگاھين کتي ای، که به گواھیژه زِن کوبانيوزِش به ي با خیآر

ن يا. خ برگشته استين ورق تاريترنين و سنگيترت، صورت گرفته است، کھني تماِم بشرۀ خود با بدنیوند فراقوميپ

 ما یخ فرداي تارۀن ورِق تازين نخستيِن اي زرّ یھا واژهۀ دربردارند-نيات و ھنر مقاومِت نوي، ادبیکوبان –به يکت

  :ميخوانیا باھم مھا رن واژهي از ایبرخ. است

 ی زندگی برای خوبی از آن که جااورم، قبلين جھان بيک کودک به اي است که ازدواج کنم و یمعنیبه نظرم ب"

  ٢۵٩. ص." مياوريکودکان به وجود ب

 ی که مبانیدر حال. ميمان ساختی آزادی برای فکریک مبانيمان ۀ مبارزیما برا. ن استيروِش ما زنان ا"... 

  ." ساخته شده استی اساِس تجاوز به زندگداعش بر

ار يشود من بسین باعث ميه نظاِم مردساالر در جھان است و ايِت تمام زنان عليّ ت زنان در کردستان موقعيّ موقع"

م، که يگر داري دی از کشورھای زناِن مبارزی زنان، ما حتّ ۀکنم به ھمین مفھوم، من افتخار ميبه ا. خوشحال شوم

  ٢٦٢. ودوساله صیجن، زِن سياز مصاحبه با ب." ندجنگینجا ميا
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ه يھا را به داعش دادند، دولت مرداِن ترکت کردند و مجوِز گرفتِن سالحي که داعش را به موصل ھدایآن کسان"

ھا درخواسِت سالح کنم؟ ن دولتيتوانم از ایحاال من چگونه م.  داعش فرستادندیبار قطار سالح براکيبودند که 

  ."ديه خودشان سالح بردارد، خواھند فھمي که داعش علیھا، روزن دولتيت، اي نھااّما در

  ."ن را انکار کنديتواند ایکس نمچيت ھستند و ھيّ  در حاِل مبارزه در دفاع از انسانیدر حاِل حاضر مردم در کوبان

ومرج به ن منطقه در ھرجياھند اخویھا م از قدرتیاريم و بسيکنی میترانه زندگيم ما در مديد بگويت بايدر نھا"

  ."مياشيھا ب دفاع از مردم خود در تماِم زمانۀد آمادين ما بايسر برد، بنابرا

گفت و گو با ." مينيبی نامزد می انسانیھاِج ارزشي ترویم و خودمان را برايمان خوشحال ھستیما در زندگ"

  ٢٦۵/ ٢٦۴. حانه صير

رند و از يِر آن آرام گي که زی مأمنی نان، برایا لقمهیبرا.  کنندیرابر زندگھا آزاد و ب انسانۀخواھم ھمیمن م"

اش ا به خانوادهيه آرتاکاي کادرۀاز نام." د و مبارزه کرديد جنگيھا باني تحقق ایبرا. ِن خود آواره نشونديسرزم

  ٢٦٩.ص

گر به ي دیئ از سوی مرداِن کوبان و زنان ویئ مختلف از سویسندگان و شاعراِن پراکنده در کشورھايجا نو نيدر ا

 با زناِن مبارز کرد و مصاحبهن ي، چندی و ترکی، کردی فارسیھاھا شعر و ُجستار به زبانده. اند برخاستهیآوازھم

 را ی مبارزه، سخن از عشق و آزادگیھا برا آنیھازهي و مرگ زنان و مردان و انگی زندگی از چگونگیئھاتيروا

 در ی داعشیناسورھاي موتوِر دایانداز راهیھا براینيچنهيھا، زمنهيزمھا به پسان نگرهين ميدر ا. اندبه اوج رسانده

. اندشه را درھم سرشتهيبه احساس و اندين کتيسندگاِن ايم که نويخواھم بگویم. ن گذاشته شده استيبِر ذّرهيمنطقه ز

 یھایختگي از برانگیشود، بری میندگان جاري مغز گو خردمندانه دارد و آنچه ازید سرشتيآیآنچه از دِل برم

  .ستيھا ن آنی و عاطفیحس

 به یاِر مجموعهيش جھان، زياندکيکاران تارتين جنايترلغاِر وحشتناکي، در برابر ایمقاومت زنان و مردان کوبان

 در یئھامردمان با کشمکشن يمبارزات ا. انه رقم زده استيژه زن را در خاورمي به ویناِم داعش، سرنوشِت فردا

ھا را آشکارا در برابِر نگاِه  اغلب آنیک بام و دو ھواي یھااستي منطقه ھمراه بوده است، که سیھااِن دولتيم

، کايامر یھا در دولتیاسي سیھاھا و جناحن کارتليدانند که  ھارتریحاال ھمگان م. مردماِن جھان قرار داده است

ت را به يّ ، نه تنھا مردم منطقه که تماِم بشری نفتیھاارداشتِن چاهي در اختی چگونه براه و عربستان،يعراق، ترک

و چه . سره دروغ ھستندکي یکنند و شگفتا که تمامیرند و الغاء ميگیھا که به کار ماستيو چه س. اند گرفتهیباز

 مقامات یھا برا به پرسشیئگو و پاسخھاتيّ ولؤِر باِر مسيکردن از زیخالز و شانهي گرۀھا که بھانیژيسترات

  . ھستندیئ و قضای، فرھنگیاسيس

و ھا   مصاحبهیحتّ . دھندی را در برابر نگاِه خوانندگان قرار مینيانداِز نوک چشمين مجموعه، ھرينوشتارھا، در ا

 ی فرافکنیالش برادر بستر ت.  را دارا ھستندیژگين ويجواِر آن ھم ھمی و شھرھا و روستاھایھا از کوبانگزارش

 در یز قاسميخ، نوشتار پروين دوره از تارين منطقه از جھان، در اير و تحّوالِت شتابان اييت و تغيّ  بر واقعینور

ه ي کردستان در خاِک سوریک در شھر و روستاھاي دموکراتیشدِن ساختارھانهين دفتر، خبر از نھادي ا١٦٢. ص

 ی را که خود آن را خودگردانی مردمی، دولتیک و سنّتي کالسی دولتابِ ياند در غن نھادھا توانستهيا. دارد

 و یالتيِن حال با کاِر تشکي، در عیزي جنگ و خونریھان سالينامند، برپا دارند، که در تماِم ایک ميدموکرات

- ره. ديم نمايساِن زن و مرد تقي، می مدنیھا را در نھادھاتيّ ولؤ خود، توانسته است کارھا و مسۀ مدبّرانیسازماندھ
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اتفاق مردم با بهبيِت قري اکثریاري و ھمیکار منطقه و ھم ھمی و اقتصادیاسي سۀ ھم اداریرين تدابيآورِد چن

  . گوناگون استی و زبانی نژادۀپشتوان

 آمده است، یئسندگان اروپاي چند از نویئ، جستارھایئايسندگان و شاعران و مبارزان آسيدر کناِر شعر و نوشتار نو

ِن حال يدر ع.  استکايامر اروپا و یھان جنگ، متوّجِه دولتيشان در رابطه با ایِز انتقادي خود نگاِه تۀه به نوبک

بر، يد گريويد.  در کردستان استی دموکراسۀ نمودار تجربیورزند که کوبانید مين نکته تأکيآوران بران زبانيتماِم ا

  :سدينویم" ل است؟ غافیچرا جھان از کوبان" به ناِم یدر جستار

ً تماِم ھمساي و به رغم خصومِت تقر،٢٠١١م اسد در يژرون راندِن عوامِل ريبا ب" ش، روژاوا نه تنھا يگاِن خويبا

 ی نھادھا- یمجامع عموم. شودیز محسوب مي نی در دموکراسیريگ چشمۀاستقالِل خود را حفظ کرده، بل تجرب

-نش شدهي گزیقي دقیتي که براساِس توازِن قومیئاند، شوراھاافتهيشکل  یئساز نھامي تصمیھاتأي در حکِم ھ- یمدن

، و یحي مس- یا ارمني ی مثال در ھر واحِد شھرگردان سه افسِر ارشد ھستند اعم از کرد، عرب، آشوریاند، برا

 -برسيس لموھر«ر با جنبش ينظ کمی زنان و جوانان، و با شباھتیشوراھا. د زن باشدين سه تن باي از ایکيحداقل 

 که - زناِن آزادۀي اتحاد– یایجی واۀ موسوم به ستاریِرنظامي غی از زناِن جنگجویارتش» ايزناِن آزاد در اسپان

ه داعش را ي علیاِت جنگي از عملیاشتار، اشاره دارد، که سھِم عمدهين، ايالنھرني بی باستانۀ عنوانش به الھۀستار

   یثبات.ن ع برگردا١۴٠/١٣٩ص ." انددار شدهعھده

ک يوناس استال، با صالح مسلم محّمد از رھبراِن حزب دموکراتي یلندا ھنرمنِد ھۀمصاحبد از ي بایانين بخش پايدر ا

 یئ خودنمایان زبان تجربهيدر ا. دھدی روژوا مۀ ادارۀوي خبر از شیالتي ساده و تشکیاد کنم که با زبانيه، يسور

 ی طوالنمصاحبهن يا. ک روژوا استي دموکراتی خودگردانیوم و ھدفمند برااِن سال کار مدايکند که حاصِل سالیم

 یا برساختِن جامعهۀ، در گستری کاریھاوهيشود، بسا از متدھا و شیھا داده م که به پرسشیست اّما در ھر پاسخين

 مردم رقم زده ی برای ھستند، که زندگیئھاتيّ  از واقعی فردیھاشود، که خود برآمده از آموزشیاد ميک يدموکرات

 یخيان تاريژه مبارزان کرد در جري وۀک روژوا، تجربي دموکراتیتوان گفت خودگردانیب مين ترتيبه ا. است

  . استی و دموکراسی به آزادیابي دستیھا برا آنیھا، و تالشیزندگ

 عباس یروز  شبانهیاريو ھم نشِر ارزان و به کوشش یگذارهي با سرمانيات و ھنر مقاومِت نوي، ادبیکوبان کتاِب 

 مردماِن آگاه حبس کرده بوده ۀنيھا را در س نفسی کوبانۀر که محاصرين دوسه ماِه اخي در ایسماکار و بھرام رحمان

  .  فراھم آمده استی رنگیئھا صفحه ھمراه با عکس٣۵٣ در ۵است، در فرم آ

  گوتنبرگ

  ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن٢٨
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